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Utrymme för fortsatt uppåtrekyl 
Som nämnt i förra Veckobrevet har vår analys pekat på att den nedgång som vi har sett på amerikanska börser 
(och således hela världen) inte helt gick att härleda till olika makroekonomiska indikatorer såsom husdata, 
tillverkningsindustri, det så kallade handelskriget, politisk oro och så vidare. Vi kunde till och med konstatera 
att börsnedgången bröt mönster som hållit sedan . Det här är nämligen första gången som börsen fallit så 
pass kraftigt trots rådande och förväntad vinstillväxt i bolagen.  
 
Vidare nämnde vi även att vi precis som under  kommer att fortsätta med tesen avmattning då denna trend 
är långt ifrån över. Dock har börsen redan prisat in en recession vilket vi anser är alldeles för tidigt. Således 
resonerade vi att börsen skulle komma att få en rekyl uppåt. Denna rekyl kom glädjande nog och börsen steg.  
 
Som utlovat i föregående Veckobrev visar vi här även på hur sannolikheten för en amerikansk recession ser ut 
med hjälp av grafen nedan.  

 
Grafen, som visar Erik Penser Banks indikator för amerikanska recessioner, indikerar att sannolikheten är 
väldigt låg, mellan  % och  % för en recession. Vi noterar även att börsen som enda tillgångsslag har prisat 
in en recession, vilket skapar möjligheter. Vi har agerat på detta genom att ta bort ett skydd (exponering mot 
fallande europeiska aktier) som vi haft i portföljen och köpt högutdelande aktier i Europa (dock inga finansbo-
lag). För även om Europas konjunktur är svag ser vi en förändring i förväntansbilden och det är denna som 
leder börsen. Grafen nedan visar hur förväntningarna har bottnat och nu stiger. Vi ser även hur detta legat före 
aktieutveckligen i vår valda strategi. Vi säger med andra ord inte att europeisk konjunktur vänder just nu, dock 
har marknadens förväntansbild kommit ikapp vår tes om avmattning. Detta, tillsammans med att nedgången i 
börsen var driven av det chockerande amerikanska skattebeskedet (se förra Veckobrevet), har öppnat upp för en 
rekyl uppåt. Vi ökade andelen aktier något in i detta skede.     
 
Grafen nedan, som visar utvecklingen för vår europeiska aktiestrategi samt en momentumindikator för BNP-
utvecklingen, indikerar att den senare har bottnat och återigen stiger. 

                        
 
Med vänlig hälsning,  
Jonas Thulin, Chef Kapitalförvaltningen   
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Portföljförändringar 
 

Januari  

Utländska aktier  

Skiftar till positiv aktieexponering i Europa.  

 

November  

Svenska aktier 

Köper småbolag, minskar storbolag.  

 

Räntebärande 

Minskar obligationer, ökar peningmarknad. 

 

Alternativa  

Säljer hedgefond. Köper inflationsförvänt-

ningar i Europa.  

 

Oktober   

Utländska aktier  

Säljer amerikanska småbolag. 

Ökar global hälsovård, aktienedgång i 

Europa, globala aktier och utilities.  

Säljer consumer discretionary. 

Köper Nasdaq. 

Köper norsk exponering.  

 

Alternativa  

Säljer hedgefond.  

 

September  

Räntebärande 

Säljer europeiska företagsobligationer. 

Köper nordiska företagsobligationer. 

 

Utländska aktier 

Säljer tillväxtmarknad, köper 

aktienedgång i Europa. 

Säljer exponering mot ökad onlineförsälj-

ning, köper japanska aktier. 

 

 

Vecka YTD

Svenska aktier* 1,9% -0,5%
Utländska aktier* 2,1% 2,5%
Alternativa placeringar 0,4% -5,5%
Räntebärande* 0,2% -0,6%
Råvaror* 2,1% 2,2%
(*) Utveckling i SEK

USD/SEK 0,4% 9,2%
EUR/SEK 0,4% 4,2%
GBP/SEK 0,9% 3,8%
JPY/SEK 0,5% 13,3%
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Disclaimer Erik Penser Bank Veckobrev Kapitalförvaltning 
Erik Penser Bank Kapitalförvaltning ger ut veckobrev. Veckobreven är avsedda för bankens kunder. Syftet med 
bankens veckobrev är att ge kunderna information om förvaltningen. Veckobreven ska inte uppfattas som en 
uppmaning eller ett råd att ingå transaktioner. 

 
Friskrivning 
Innehållet i veckobreven grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka banken bedömer som 
tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet kan dock inte garanteras. Prognoser baseras på 
subjektiva bedömningar. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på 
informationen. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller 
minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti 
för framtiden. Det finns ingen garanti för att prognoser kommer att uppfyllas. 
 
Intressekonflikter 
Banken arbetar aktivt med att förhindra och hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan banken 
eller dess anställda och en kund eller mellan kunder. Bankens organisatoriska och administrativa arrangemang 
för att förhindra och hantera intressekonflikter består bl.a. av separerande av affärsområden (kinesiska murar), 
processer för beslutsfattande och interna regler. Bankens förvaltare hålls avskilda från annan verksamhet där 
motstående intressen kan finnas. Personer inom verksamhet där motstående intressen kan finnas får inte delta i 
kapitalförvaltningen. Banken har särskilda regler för anställdas handel med finansiella instrument. Banken tar 
inte emot och behåller en ersättning från en tredjepart inom kapitalförvaltningen. För en mer utförlig 
sammanfattning av bankens riktlinjer för hantering av intressekonflikter och incitament, se: 
http://www.penser.se  
 
Övriga upplysningar 
Banken tillhandahåller, från tid till annan, investeringstjänster till bolag som ingår i förvaltningen. Det kan 
också förekomma att banken tillhandahåller likviditet i ett bolags aktie eller att banken gett råd till ett bolag vid 
en offentlig emission av bolagets aktier eller andra finansiella instrument som getts ut av bolaget. Det kan också 
förekomma att banken är Certified Adviser (CA) till bolag som ingår i förvaltningen. 
 
Mångfaldigande och spridning 
Veckobreven får inte mångfaldigas eller spridas utan bankens skriftliga medgivande. Veckobreven får inte 
spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA eller Kanada eller något annat 
land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av investeringsrekommendationer eller 
material med liknande innehåll. 
 
Erik Penser Bank 
Erik Penser Bank är ett svenskt kredit- och värdepappersinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen. 

 

 


